
   

 

 
 

TÜRKİYE HOKEY FEDERASYONU  
5. OLAĞAN GENEL KURUL VE 7. OLAĞAN MALİ GENEL KURUL DUYURUSU 

 
 Bağımsız Spor Federasyonlarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik gereği federasyonumuzun 5. 
Olağan Genel Kurulu ve 7. Olağan Mali Genel Kurulu 30 Ekim 2021 tarihinde saat 10:00’da (08:30 – 09:45 
akreditasyon), çoğunluk sağlanamaz ise 31 Ekim 2021 tarihinde saat 10.00’da (08:30 – 09:45 akreditasyon) CPAnkara 
Hotel Gazi Mah. Mevlana Bulvarı No:2/F Yenimahalle ANKARA adresinde aşağıda belirtilen gündem maddeleri ile 
yapılacaktır.  

Genel Kurul duyuruları, shgm.gsb.gov.tr ile www.turkhokey.gov.tr adreslerinde yayınlanacaktır. 
Delegeler Genel Kurul kayıt işlemlerinde kimlik ibra etmek zorundadır. 
Genel Kurulu oluşturan tüm delegelerimize duyurulur. 

 
 GÜNDEM 
 

1. Genel Kurul için aranan yeter sayının bulunup bulunmadığının tespiti, 
2. Toplantı açılışı, Saygı duruşu ve İstiklal Marşı, 
3. Genel Kurul Başkanlık Divanının oluşturulması ve gündemin okunup oylanması, 
4. Başkanlık Divanına genel kurul toplantı tutanaklarını imzalama yetkisi verilmesi, 
5. Faaliyet raporunun okunması, görüşülmesi ve yönetim kurulunun hesap ve faaliyetlerinden ötürü ibrası, 
6. Denetim Kurulu Raporunun okunması, görüşülmesi ve ibrası ile 2018-2019-2020 yıllarını ve seçimlerin 

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Tokyo Olimpiyat Oyunlarının sonrasına ertelenmesi nedeniyle 2021 yılını 
da kapsayacak şekilde Bilanço Gelir/Gider hesaplarının, faaliyet ve bütçe harcama kalemlerinin görüşülmesi 
ve ibrası,  

7. 2021-2022-2023 tahmini bütçelerinin görüşülmesi ve karara bağlanması ile bütçe harcama kalemleri arasında 
gerektiğinde ilave ve değişiklik yapılması, yeni bütçe kalemi açılması konusunda yönetim kuruluna yetki 
verilmesi, 

8. Uluslararası federasyonlara karşı mali taahhütlerde bulunmak için yönetim kuruluna yetki verilmesi, 
9. Spor dalının gelişmesi ve gelir getirici faaliyet ve organizasyonlar yapılması amacıyla iktisadi işletme 

kurulması için yönetim kuruluna yetki verilmesi, 
10. Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Spor Toto teşkilat Başkanlığı gibi kuruluşlardan, Sponsorlardan temin 

edilecek kaynağın yanı sıra gerektiğinde ilave para aktarma ve/veya iktisadi işletme kurmak, Federasyon 
faaliyetleri ile ilgili olarak araç ve taşınmaz mal alımı, satımı ve kiralaması yapmak, benzeri ihtiyaçları 
sağlamak konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesi, 

11. Ana statüde yapılacak değişikliklerin görüşülmesi ve karar alınmasıyla, yapılan değişikliklerin genel kurulca 
kabülü halinde Ana Statüdeki değişikliğin Resmi Gazetede yayınlanması sırasındaki olası hataları giderme ve 
redaksiyon yetkisinin yönetim kuruluna verilmesi, 

12. Federasyonun halihazırdaki talimatlarının değiştirilmesi ve ihtiyaç halinde yeni talimatların hazırlanması 
hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,  

13. Ülkemizi Avrupa ve Dünya yarışmalarında temsil edecek kulüpler ile pandemi gibi ülkemizi etkileyen mücbir 
sebepler halinde, kulüplerimize yapılacak ayni ve nakdi yardım tutarının belirlenmesi ve yardım yapılması 
konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesi, 

14. Başkan adaylarının konuşmaları, 
15. Başkan, Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu ve Disiplin Kurulu Asil ve Yedek üyelerinin seçimi, 
16. Dilek ve öneriler - kapanış 

http://www.turkhokey.gov.tr/

